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Prieš keletą šimtmečių, asirai buvo išgyvena pavojingą etapą per savo ilgą ir 

universalus istorijoje. Jie buvo apsuptas iš visų pusių fanatiškų ir ne krikščionių 

tautybių, kurie neslėpė savo piktus ketinimus paslaptis, kad juos persekioja nuolat, 

nebent jie atidavė savo krikščionišką tikėjimą. Asirai buvo atliktas visose žiaurios 

nusikaltimus rūšių iš žmogžudysčių į čežėjimas jų gyvulių, pagrobimas užpuolimus 

ir jų jaunų moterų, ir blogiau, įsipareigojant aktus šventvagystė prieš dvasininkų ir 

pašventino bažnyčios savybės. 

Nuo pirmojo amžiaus rytų bažnyčia pašventinta savo prelatai iš kurio savo 

bendraamžių surinkimas. Aukštis arkivyskupų ar vyskupų į aukštesnį rangą buvo 

nagrinėjamas panašiu būdu. Esant Sosto įvykis yra laisva dėl to, kad praeina nuo 

ankstesnio turėtojo biure, data buvo nustatyta surengti rinkimus perėmėja. 

Kvalifikaciniai prelatai, iš plačiai išsibarsčiusios vyskupijose turėtų nedelsdamas 

plauktų į numatytą vietą, kur balotiravimas įvyks. Kiekvienas prelatas lydėjo gana 

didelė palyda keliauja kelias dienas, savaites arba mėnesius per labai grubus ir 

kalnuotas reljefas ar sausringos dykumos. Dažniausiai jų kelias kirstų teritorijas 

apgyvendintas laukinių ir barbariškais plėšikavimas genčių, kuris medžioja savo 

nekaltų aukų plėšti ir žudyti. Tie, kurie pabėgo mirties ne iš banditų rankų žuvo per 
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ligos, epidemijos ar nelaimingam atsitikimui labai varginančių ilgai kelionei arba 

pėsčiomis, arba ant mulų, tik transporto priemones, kurios tuo metu gale. 

Norėdami apsisaugoti nuo šių Tragišką katastrofų Bažnyčios, kiekvieną kartą 

surinkimo buvo vadinamas pasirinkti prelatu patyrė, hierarchija atėjo su protinga 

pasiūlymą, kuris leistų sumažinti prarasti tiek daug tauriųjų gyvenimą ir visa tai 

rizika buvo skirta save paslaugos Viešpaties ir žmonijai. Administruoti savo domenų 

su dideliu išminties ir rūpestingumo, jie pristatė rekomendaciją laiko vadovavimo, 

dvasininkų ir pasauliečių, o tai rodo, kad esant dabartinėms sąlygoms, patartina 

nelaikyti rinkimus vyskupai, arkivyskupų ir Catholicos-patriarcho, Aukščiausiasis 

vadovas Bažnyčios, bet pradėti paveldima sistemą, kur prelatas, nuo jo mirties, turi 

būti pakeistos įpėdinio akivaizdžiai užaugęs nuo gimimo celibato griežtai Bažnyčios 

disciplinos. Įpėdinis buvo pašventinta, jei jis buvo nustatyta, kad turi visas dorybes 

ir kitus kvalifikacijos reikalaujama iš asmens, kuris buvo prisiimti dvasinę lyderystę 

pulko patikėta jo priežiūra. Be to, įvaldę apeigas ir liturgiją, jo rekordas turėtų būti 

vengiama nusižengimus, kurie yra nesuderinami su pagrindiniais principais 

bažnyčios. Jis turi prisiekti ištikimybę būti ištikimas Bažnyčios vadovui ir žada 

tarnauti Bažnyčiai nesavanaudiškai, su atsidavimu, pasiaukojimu ir vientisumą. 

Ši hipotezė buvo kruopščiai svarstė remiasi laikinos lyderio ir pasikonsultavus 

su savo pasekėjais jie išėjo vieningai už pasiūlymą. Taigi hierarchinė konsultacijos 

buvo visiškai pritarė su didžiausiu įsitikinimu vadovavimo su bendro sutarimo 

žmonių. 

Specialiame sesijos Sinodo šis pasiūlymas buvo priimtas ir priimti kaip 

sindikas teisę. Šis įstatymas ragina kiekvieną prelatas, kad jo pirmagimis tėvo 

sūnėnas išvedė pagal bažnytinės priežiūra, turi būti mokomi visiškai į sudėtingą 

mokymų Bažnyčios Dogma rengiantis galėtų paveldėti pavadinimą ir Vyskupų 

institucija pasinaudojo tuo metu jo pirmtakai jo mirties. Bažnyčia taip pat užgesino 

konkrečias gaires, kaip įpėdinis turi būti pakeltas nuo vaikystės iki suaugusiojo, 

norint gauti už labai vertinamas dvasinio biuro prielaida. 

Tai buvo pagal šį ilgą tradicijos iš Rytų, vėlyvojo arkivyskupo Mar Yousip 

Khnanisho Motina Bažnyčia, kai pastojo su savo vaiku, kuris buvo skirtas VIEŠPATIES 

tarnybai, vykdo savarankišką neigimas susilaikant nuo visų maisto paruošti iš 
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gyvūnų mėsos arba mėsos yra viena iš sudedamųjų dalių, tol, kol jis gimė 1893 

metais nuo to momento jis gimė, Mar Yousip Khnanisho užaugo standžios pagarbos 

kanoninės poreikius. 

Dauguma asirai žino, kad Mar Yousip ateina iš ilgą eilutę paveldėjimo Mar 

Khnanisho, pavadinimas tenkanti visų arkivyskupų, kuris prisijungia prie Shamisdin 

pamatyti antrą aukščiausią buveinės yra Rytų Bažnyčios šeimoje. Tai arkivyskupas 

ląstelė Shamisdin ir Rustaqa buvo įsikūręs Mar Ishoo kaimelyje Shamisdin, Turkija 

provincijoje. Mar Ishoo vienuolynas, pastatytas 5-ojo amžiaus pradžioje, esančius 

biure ir oficiali rezidencija arkivyskupas. 

Mar Khnanisho šeima yra gerai žinomas dėl savo pamaldumo, romumu ir 

bajorų. Pasak istorinių dokumentų konservuoti dvylika arkivyskupai užima šį 

išaukštintas biurą Bažnyčioje administracijai, kurie visi pasiteisino, be jokios 

abejonės šešėlio, turi būti aprūpinta dvasinio patikimumo, nesumažėjusios dorybių, 

išmintį ir išminties; Be to jų ištikimybė ir atsidavimas į bažnyčios lyderių visada buvo 

vienareikšmė ir ryžtingas. Iš penkių savo šventųjų tėvų, palaidotas per Mar Ishoo 

vienuolyno šventykla kapų, gali būti lengvai išskirti iš išgraviruotas akmenų vis dar 

yra nesugadintos. Iš kitų trijų mirusių arkivyskupų kapai negalėjo rasti, kaip 

šventykla įvyko daug pokyčių į pastaruosius kelis šimtus metų, žinoma. 

Devintoji arkivyskupas šiame paveldėjimo linija buvo paguldytas į poilsį į Bnai 

Shmooni Bažnyčios į Charookhinn kaimelyje Bothan, Turkija provincijoje. Jis grįžta 

iš piligriminės kelionės į Šventąją Žemę, kai jis buvo netikėtai užsikrėtę mirtina liga, 

kad baigė savo gyvenimą. Dešimtoji arkivyskupas Shamisdin mirė vienos iš jo 

įprastinei apsilankymus įvairiose parapijose pagal savo jurisdikciją, žinoma. Tuo 

savo ištikimų parapijiečių, kurie gerbė jį giliai prašymą, buvo internuoti Mar Tooma 

Shlikha bažnyčia (Šv Apaštalas Tomas) bažnyčioje į Baloolan, Targawar kaime, ir 

šiaurės vakarų Irane. 

Per pirmąjį pasaulinį karą, Mar Iskhaq Khnanisho, vienuoliktą arkivyskupo jo 

linijos padarinius, prarado savo brangų gyvenimą, kaip tai darė daugelį kitų 

tūkstančius savo žmonių, kurie žuvo, per ilgą bėgimo iš savo protėvių tėvynę 

Turkijos ir Irano-jų kertama išdidus kalnai ir gilūs daubų ieškoti saugaus uosto 

pailsėti savo pavargę kaulai. Choleros ir kitų mirtinų ligų paėmė du trečdalius visos 
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asirų gyventojų gyvybes. Mar Iskhaq Khnanisho, kuris manoma, kad bus tikras 

šventasis, buvo palaidotas Kermanshah, miestas ant rytinės sienos Irane. Šventovė 

buvo pastatyta virš jo kapo, prie kurio tūkstančiai iš visų religinių sektų, kad 

piligrimystė kasmet iš visų Irano dalių. 

Dvyliktoji ir paskutinis arkivyskupai Mar Khnanisho šeimos paaukoti 

Bažnyčiai buvo jo laimė vėlai Mar Yousip Khnanisho Dievas pailsėti savo sielą. Jis 

buvo vadinamas į dangų jo Dangiškojo Tėvo sekmadienį trečią liepos 1977, į 

Bagdado mieste, Irako sostinės (Bet-Nahrain). Nuo mažens, o jaunas berniukas 

žinojo, kas didinga pareigas jis buvo skirtas, todėl jis išmoko mintinai išsamius 

Eucharistijos apeigomis, atliekamomis bažnyčią diakono ar kunigo. Jis buvo 

tinkamai Mokomi pagal išmoko mokslininkas, Reverend Rehana, tėvo dėdė, kuris 

buvo gerai išmanantis aramėjų, rusų ir turkų kalbų ir Rytų teologiją institucija. 

Gerbiamas Rehana buvo iš Mar Ishoo vienuolynas seminarijos vadovas ir jis mokė 

klases į studentų studijuojančių kunigystei numerį. Iš šio seminarijos daugelis baigė 

tapti vyskupai ir kunigai iš įvairių vyskupijų ir parapijų. 

Kai jis buvo dvylikos metų jaunimas, Mar Yousip buvo įšventintas diakonu. Iki 

1912 Mar Yousip jau įgijo išsamių žinių apie teologiją, todėl jis buvo nustatyta, kad 

puikiai tinka būti įšventintas kunigu. Per 1914 metus, tuo pasaulinio karo 1 

pradžioje, jis buvo išsiųstas kaip delegatas, atstovaujanti arkivyskupas Mar Iskhaq 

Khnanisho, dalyvauti svarbiausiame sušauktame susirinkime ne patriarchalinės 

ląstelių Jo Šventenybės Mar Binyamin Shimun, The Catholicos-patriarcho į 

Qudchanis, Turkija. Reikšmė buvo skirtas aptarti pasaulinio karo dėl Bažnyčios ir 

tautos poveikį ir pasirengti pokyčių, buvo tikimasi, kad vyksta. Nors jis buvo 

pašventinta vyskupas pirmadienį, rugpjūčio 10 dieną, 1914 metais, Jo Šventenybės 

ir buvo paskirtas padėjėjas patriarcho. 

Jis liko Qudchanis iki 1916, kai asirai buvo priverstas palikti savo tėvynę ir 

visus savo žemiškų turtų kaip Didžiojo karo pasekmė. Po klastingai nužudymo 

patriarchas Mar binyamin 1918 Mar Yousip prielaida, kad didele dalimi, tautos 

lyderio, kol asirai atvyko į pabėgėlių stovyklas, įkurtas Raudonojo Kryžiaus ir Tautų 

Lygos, ne Baaqooba, Irakas 1918 gruodžio mėn 1918 Jo šviesybė buvo padidėjusi iki 

arkivyskupo rangą Bagdadas, Irakas, velionio patriarcho Mar Paulus Shimun. 
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Kai Mar Eshai Shimun, The Catholicos-patriarchas, buvo ištremtas 1933 m 

lėlių monarchinei režimo Irake Mar Yousip Khnanisho buvo patikėtas Bažnyčios 

administracijos Irake ir Artimuosiuose Rytuose. 

1973, kai Mar Eshai Shimun atsistatydino kaip Catholicos patriarchas Mar 

Yousip Khnanisho buvo suteikiami atsakomybę administruojant rytų Bažnyčią 

visame pasaulyje. Tuo pačiu metu Irako vyriausybė paskelbė respublikonų dekretą 

paskyrimo Mar Yousip Khnanisho kaip Aukščiausiojo Vadovas visų Irake asirų. 

Sekmadienį 1977 liepos 3, esant 1:10 val Jo palaima praėjo Bagdade, Irake. 

Jo mirtis sutampa su šventė kasmet švenčiama atminties Mar Tooma Shlikha (Šv 

Apaštalas Tomas). 

Jo laidojimo paslaugos buvo atliktos Trečiadienis, liepos 6-ąją, 1977 metais, 

tuo Mar Gewargis bažnyčios Dora, iš Bagdado priemiestyje. Dalyvavimas paslaugų 

buvo jo laimė Mar Narsai arkivyskupas Libano, kuris skrido iš Beiruto proga, 

padedama Mar Danieliaus vyskupas Kirkuko, Irake ir labai daug kunigų ir diakonų. 

Daugiau nei dvylika tūkstančių žmonių atvyko iš visų Irako vietovėse dalyvauti kuris 

buvo mylimas ir garbinamas visiems, kurie žinojo jį laidotuvių procesija šio gerbė ir 

klasifikuota paveikslėlyje. dalyvavo daug garbingų laidotuvių apeigas, tarp jų aukšto 

rango vyriausybės pareigūnas atstovauja Jo Ekscelencija Ahmed Hassan Al Bakar, 

kad Irako Respublikos Prezidentą, kitais ministrais ir pareigūnams, Romos katalikų 

arkivyskupas atstovaujantis jo šventenybę popiežių kaip ambasadorius Irake, jo 

Šventenybė Mar Polus Shekho, Babelio iš chaldėjų Bažnyčios patriarchas, jo laimė 

Mar Ignacas Zakka iš Sirijos ortodoksų Bažnyčios Mar Andrawos Sanna vadovas 

kongrese dėl asirų kalba ir daugelis kitų. 

10:00, The Puoštas karstas iš apgailestavo dvasinis lyderis, padengia 

dvasininkų, veikdama kaip Pall turėtojams, buvo pašalintas iš Mar Gewargis 

Bažnyčios ir įdedamas į katafalkas po tūkstančių gedinčiųjų iš visų krikščioniškų 

konfesijų ir musulmonų taip pat su ašaromis sielvarto, barsto ant jų veidus. Šimtai 

jaunimo iš įvairių mūsų parapijų pasekė karstas guolis vainikai girliandomis ir 

nuotraukomis išvyko bažnytinės. 

Kai kolonoje procesija atvyko į Šv Marijos bažnyčia Naireya, galutinis poilsio 
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vieta šio šventas žmogus, labai didžiulė minia buvo susirinkimams ten valandas. 

Po galutinio apeigos buvo skiriami laikantis bažnytinės tradicijos, tada visi 

gedėtojai mokama paskutinį duoklę šiam mylimo ganytojas, kuris paliko savo 

kaimenę, dorybės, jis valdę pavyzdžiui, romumu, meilės, atsidavimo, gerumo, 

ištikimybės, atlaidumo, vientisumo, žmonija ir teisumas. Jo pašventintas kūnas 

buvo palaidotas ant žemės ir iš jo kaulai srauto paguodos ir nusiraminimo prie tų, 

kurie meldžiasi jo atmintyje širdyse. 

Velionis Mar Yousip Khnanisho yra parašęs daug maldaknyges kaip Kashkol 

A Giesmyno, ir išvertė šventimų, bažnyčia sakramentų, ir kiti liturgiją. Jis parašė 

daug knygų apie jo paties, įskaitant kompozicijų pagirti būti dainuojamos religinių 

švenčių, kurių daugelis buvo paskelbti į "Turgama" knygoje. 

Šventa šviesos spinduliai, kad spinduliuotės iš jo klasifikuota veido visada bus 

prisimenamas tūkstančių, kurie buvo privilegijuota turėjo auditoriją su juo. Jis po 

įdėmiai į savo Viešpaties ir Mokytojo, Jėzaus Kristaus pėdomis, ir jis dabar 

bendraujame su Juo danguje. Jis skelbė tolerancijos, užuojautos, didžiadvasiškumas 

ir kuklumą, ištikimybę ir kaip elgtis moraliai. Tikslinga, kad jis bus minima kasmet ir 

šventė pavadinta jo vardu, už daugelį klausymų priskirti savo stebuklingu 

prisilietimu yra matomas įrodymas, kad jis nusipelnė būti suteikta šventas iki 

Šventosios Apaštalų Katalikų asirų bažnyčia Rytų sinodo. Jo siela niekada ilsėtis 

ramybėje, nebent žmonės mylėjo taip brangiai, ir paskatino daugiau nei pusę 

amžiaus, pasiekti savo Dievo suteikta teises apsisprendimo ir saugumo tėvynės, kad 

jie gali drąsiai skambinti savo. 
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I dedicate this book in memory of His Holiness Mar Dinkha IV,              
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